
Tribuna diário em  www.tribunadamadeira.pt

Semanário | Ano 18 | Nº 924
Sexta-feira | 11 de agosto de 20171,50 € Director:  Edgar R. Aguiar

tribunadamadeira.pt

PDM Do Funchal 
eM Discussão Pública | Pág. 29

ações De aPoio às 
borDaDeiras no DoMicílio
| Pág. 22

Protocolo casa 
coloca 90 Docentes 
eM instituições Da reDe 
Pública e soliDária | Pág. 28

Portobay recebe “Quality 
awarD” Da Jet2holiDays | Pág. 22

AlexAndre 
CAmACho 
dediCA 
vitóriA 
Ao Avô
| Pág. 16 a 18

balcão Já atenDeu 1785 
investiDores no Funchal | Pág. 23

escultura 
não “coMove” 
rubina leal
a peça ‘aflição’, da autoria de Paulo 
neves, é uma homenagem da 
autarquia do Funchal para recordar 
as vítimas mortais e as pessoas 
afetadas pelos fogos de 2016. 
| Pág. 32

Jovens exigeM 
Políticas aJustaDas 
às necessiDaDes reais 

o Dia internacional da Juventude tem como tema 
“Jovens construindo a paz”. o «tribuna» quis saber junto 
das juventudes políticas quais as aspirações dos jovens 
madeirenses, bem como algumas propostas para a melhoria 
da realidade juvenil na Madeira. | Pág. 12 a 14

“o subsíDio Pré natal 
Precisa De resPosta urgente”

ana Mafalda costa afirmou que este ano de 2017 o centro da Mãe já apoiou 120 mães. 
o leite, as fraldas e produtos de higiene para os bebés são os bens mais solicitados. | Pág. 10 e 11

“Solução ConCertAdA” 
PreCiSA de «limAr AreStAS»

o projeto “amiguinhos de incubadora”, implementado na Madeira por sofia Figueira e Jaime abreu, 
já conta com a ajuda das voluntárias do centro da Mãe. são precisos mais polvinhos para minimizar 
o “sofrimento” dos bebés prematuros, todas as ajudas são bem vindas. | Pág. 8 e 9

“PolvoS” AjudAm 
bebéS PremAturoS no 
hoSPitAl do FunChAl

o governo regional procurou atenuar os “transtornos e constrangimentos” associados à 
inoperacionalidade do aeroporto da Madeira. o próximo passo em benefício dos passageiros e da 
imagem do destino deverá ser a criação de uma «bolsa de quartos» na hotelaria e a utilização do 
Porto do caniçal para encurtar distâncias.  | Pág. 4 a 7


